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Цвета Мајтановић се бави стратешким и међународним пословним развојем 
стартапа и малих и средњих предузећа, са богатим искуством у 
комерцијализацији резултата истраживања и преноса технологије. Осим 
проналажења стратешких прилика кроз процес синергије заинтересованих 
страна и инвеститора, Цвета се бави и креирањем заједничких вредности, 
осигуравајући да буду препознате као део идентитета компаније и подржане од 
стране надлежних министарства и локалних заједница. Њени динамични 
ангажмани оријентисани ка резултатима, ослањају се на најсавременије 
методологије истраживања и подстичу иновације углавном у домену циркуларне 
економије, управљања отпадом и ИТ сектору. Недавно је постала суоснивач 
амбициозног стартапа који се бави имплементацијом емоционалне вештачке 
интелигенције. 
Цвета је дипломирани психолог и индустријски инжењер, кандидат двоструке 
докторске дипломе из информационо-комуникационих технологија (вештачка 
интелигенција). Члан је Управног одбора Глобалног договора Уједињених нација 
- Мрежа Италије (UNGC – Network Italy), највеће светске иницијативе за 
корпоративну одговорност предузећа. Цвета је предавач на Универзитету у 
Тренту и ментор стартапа у Школи за иновације, као и у интердисциплинарној 
лабораторији за предузетништво и иновације. Цветине пословне и 
предузетничке компетенције препознали су и наградили Италијанска привредна 
комора у Великој Британији, Амбасада Велике Британије у Италији, Амбасада 
Италије у Великој Британији и Интеза Санпаоло Центар за Иновације у оквиру 
награде Млади италијански таленти & Кејнс Шрафа Награда (2019).  
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Cveta Majtanovic is committed to strategic and international Business Development 
of innovative startups and SMEs, with an extensive experience in research-to-
commercialization activities and technology transfer operations. Apart from pursuing 
strategic opportunities through the stakeholder and investor engagement, Cveta is in 
charge of creating shared values, ensuring that they’re perceived as part of company’s 
identity and endorsed by the relevant ministries and local communities. Her dynamic 
and result-driven engagements are drawing on state-of-the-art research 
methodologies and boosting innovation mainly in Circular Economy, Waste 
Management and IT sectors. Recently, she co-founded a groundbreaking startup with 
the aim of enabling emotional artificial intelligence. 
Cveta is both a psychologist and an industrial engineer, about to obtain a double 
Doctoral degree in Computer Science (ICT/AI). She is a member of the Board of 
Directors at the United Nations Global Compact – Network Italy, the world’s largest 
corporate sustainability initiative. Cveta is also a lecturer and a startup mentor at the 
University of Trento in School of Innovation and in a cross-disciplinary lab for 
entrepreneurship and innovation, respectively. Cveta’s business-related and 
entrepreneurial competences have been recognized and awarded by the Italian 
Chamber of Commerce & Industry in UK, British Embassy in Italy, Italian Embassy in UK 
and Intesa Sanpaolo Innovation Center under the Young Italian Talents & Keynes Sraffa 
Award (2019). 

 

 


